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ÁLLÁSPÁLYÁZATOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Tisztelt Jelentkező! 
 

Jelen tájékoztatóban - a továbbiakban „Tájékoztató” - az AUCHAN Magyarország Kft. (2040 Budaörs, 

Sport utca 2-4., cégjegyzékszám: 13-09-165237) munkaerő-toborzási, kiválasztási tevékenységével 

kapcsolatos személyes adatok kezelése körében követett eljárásáról, adatvédelmi és adatkezelési elveiről, 

szabályairól, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az Ön 

adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről adunk tájékoztatást.  

 

Az Auchan Magyarország Kft. - a továbbiakban: „Auchan”-, mint adatkezelő a hozzá eljuttatott 

álláspályázatokkal kapcsolatosan gyűjti és kezeli a jelentkező természetes személyek - a továbbiakban 

„Jelentkezők”- személyes, illetve esetlegesen különleges adatait, amennyiben a Jelentkező az alábbi 

elérhetőségek egyikén, vagy akár többen keresztül jelentkezik az Auchan által meghirdetett állásokra: 

 

a. Az ún. Karrier oldalon, www.auchan.hu/allas keresztül kapcsolatba lép velünk és álláspályázatot nyújt be 

(„Karrier oldal jelentkezés”); 

b. E-mailen keresztül jelentkezik az allas@auchan.hu e-mail címen („allas@auchan.hu-s jelentkezés”);  

c. Az Auchan egyik munkavállalójának küldött e-maillel jelentkezik („Munkavállalón keresztüli 

jelentkezés”); 

d. Postai úton levélben jelentkezik vagy a központi címünkön (2040 Budaörs, Sport u. 2-4., Toborzási 

osztály), vagy annak az áruháznak a személyzeti osztályán, aki az állást meghirdette („Postai 

jelentkezés”); 

e. Személyesen jelentkezik bármelyik áruházunk Vevőszolgálatán, vagy külsős helyszíni megjelenésen 

(Toborzónap, állásbörze stb.) egy jelentkezési lap kitöltésével – az áruházak címe megtalálható a 

www.auchan.hu/aruhazak oldalon („Személyes jelentkezés a Vevőszolgálaton vagy külsős helyszíni 

megjelenésen”);  

f. Az Auchan egyik munkatársának ajánlása alapján jelentkezik a központi, vagy áruházi HR vezetőnél – az 

ún. Wanted ajánlás útján („Wanted programon keresztüli jelentkezés”); 

g. Az Auchan által működtetett Infocenteren keresztül jelentkezik, vagy telefonon, a +36 80 10 90 10-es 

telefonszámon, vagy e-mailen az infocenter@auchan.hu címen („Infocenteren keresztüli jelentkezés”); 

 

A különböző jelentkezésekkel kapcsolatos adatkezelési tájékoztatást a II. fejezet tartalmazza. 

 

Az Auchan a tudomására jutott személyes adatokat a mindenkori jogszabályi rendelkezéseknek 

megfelelően kezeli. 

 

Az adatkezelésünk során alkalmazandó jogszabályok különösen az alábbiak: 

 a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai 

Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendelete (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: 

„GDPR”), valamint  

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 

továbbiakban: „Infotv.”). 

 

I. 

1. ADATKEZELŐ 

1.1. Adatkezelő  
Név: AUCHAN Magyarország Kft.  

Cím: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4. 

Telefon: +36 23 886 200 

Cg. szám: 13-09-165237 

Nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága  

E-mail: infocenter@auchan.hu, allas@auchan.hu,  

http://www.auchan.hu/allas
mailto:allas@auchan.hu
mailto:allas@auchan.hu-s%20jelentkezés
http://www.auchan.hu/aruhazak
mailto:infocenter@auchan.hu
mailto:infocenter@auchan.hu
mailto:allas@auchan.hu
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az adatkezeléssel kapcsolatban: adatvedelem@auchan.hu  

Honlap: www.auchan.hu  

 

 

2. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ 

Az Auchan adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetősége: 

Név: Dr. Szikszai Éva 

Postai cím: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4.  

E-mail cím: e.szikszai@auchan.hu  

Telefonszám: +36 23 881 188 

 

3. KEZELT ADATOK KÖRE 

Az Auchan által kezelt személyes adatok köre: 

 

3.1. A jelentkezések során bekért adatok köre: 

- Név (Keresztnév, Vezetéknév) 

- E-mail cím     - Születési dátum 

- Cím (irányítószám, város, utca, házszám) - Telefonszám  

- Önéletrajzban szereplő adatok 

 

 

Amennyiben az előzőekben felsorolt bármely jelentkezési mód során a Jelentkező önéletrajzot is átad, az abban 

fogalt személyes adatokat – beleértve az Önről készült fényképet is - kezeljük a II. fejezetben foglaltak szerint. 

 

Amennyiben az Ön által beadott pályázat alapján úgy értékeljük, hogy a pályázott pozícióra Ön alkalmas lehet, 

Önt egy személyes interjúra („Személyes interjú”) is behívjuk. 

 

A Személyes interjú kapcsán az Ön alábbi adatait kezeljük, amennyiben Ön azokat önkéntesen megadja 

részünkre: 

- Vezetéknév  

- Keresztnév 

- Tartózkodási címe (ahonnan munkába járna) 

- Telefonszám 

- E-mail cím 

- Születési dátum 

- Állampolgárság 

- Végzettség  
- Van-e egyéb engedélye, szakképesítése, oklevele 

 

Az Auchan Magyarország Kft. mint  „Fogyatékosság-barát Munkahely”, megváltozott munkaképességű 

személyek jelentkezését is várja. Amennyiben A Jelentkező megváltozott munkaképességű álláskereső, 

megváltozott munkaképességére vonatkozóan adatot Öntől nem kérünk! A Társaság a különleges 

személyes adatokat nem gyűjti. Amennyiben a Jelentkező a pályázati anyagában mégis megad különleges 

személyes adatot, a Jelentkező tudomásul veszi, és kijelenti, hogy azt önkéntesen, kifejezett hozzájárulásán 

alapulva teszi meg. Ez alól kivételt képez a Személyes jelentkezés Vevőszolgálaton vagy külső helyszíni 

megjelenésen (Toborzónap, Állásbörze stb.), ahol lehetősége van a megváltozott munkaképességű 

jelentkezőknek egy speciális Megváltozott munkaképességű jelentkezési lap kitöltésére, ahol nyilatkozhat 

speciális igényeiről a munkavállalást tekintve. Ez esetben az Auchan különleges személyes adatokat is kezel. 

Illetve az Auchan Magyarország Kft. kapcsolatban van megváltozott munkaképességű munkakeresők 

közvetítésére specializálódott alapítványokkal, egyesületekkel, cégekkel. Ezen szervezetek rendelkeznek 

GDPR-nek megfelelő eljárási gyakorlattal a személyes adatok kezelésében és ennek megfelelően járnak el. 

mailto:adatvedelem@auchan.hu
http://www.auchan.hu/
mailto:e.szikszai@auchan.hu
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Tájékoztatjuk, hogy az Auchan által kezelt adatok köre kiterjed az Auchan által a pályázati eljárással 

kapcsolatosan levont következtetésekre is, tekintettel arra, hogy az Auchan minden Jelentkezőt értesít a 

pályázati eljárás – akár sikertelen – eredményéről is. („Személyes adatok”). 

 

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

A Személyes adatok vonatkozásában az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján 

a Jelentkező önkéntes, előzetes és teljes körű tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.  

 

A Jelentkezőre vonatkozó személyes információ Auchan részére történő átadása teljesen önkéntes, de ha a 

Jelentkező nem ad át nekünk elégséges információt, lehetséges, hogy nem tudjuk megfelelően értékelni a 

Jelentkező alkalmasságát. Emellett tájékoztatjuk, hogy a Jelentkező felel személyes adatai helyességéért és 

pontosságáért.  

 

Amennyiben a Jelentkező a pályázati anyaga kapcsán különleges személyes adatokat is megad, illetve a 

Megváltozott munkaképességű jelentkezési lap kitöltése esetén, az adatkezelés jogalapja a GDPR 9. cikk (2) 

bekezdés a) pontja szerint a Jelentkező önkéntes, tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása. 

Amennyiben a Jelentkező a pályázati anyaga kapcsán megváltozott munkaképességére, egészségromlására, 

vagy egészségkárosodására vonatkozóan is ad meg személyes adatot, az Adatkezelő ezen adatokat szintén a 

GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja alapján, kifejezett hozzájáruláson alapulva kezeli.  

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a Jelentkező felvételre kerül a megváltozott munkaképességre utaló adatok 

tekintetében a Társaságnak ezen adatokra abból a célból van szüksége, és így az adatkezelés célja: 

megváltozott munkaképességű személy munkavégzésének, illetve a Munkáltató részére a megváltozott 

munkaképességű személyek foglalkoztatásával kapcsolatos kedvezmények igazolása és bizonyítása a 

vonatkozó hatályos jogszabályok alapján különös tekintettel az alábbiakra: 2011. évi CXCI. tv. („Mmtv.”) 

2017. évi CL. törvény („Art.”) 2004. évi CXXIII. törvény („Pftv.”) 33/2012. (XII. 5.) NGM rendelet. 

 

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, ez azonban nem 

érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.  

 

Amennyiben hozzájárulását visszavonja, az Auchan nem jogosult a Jelentkező adatait tovább kezelni, amely 

ezáltal ellehetetleníti a pályáztatási eljárás további folytatását a Jelentkező vonatkozásában.  

 

5. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA  
Az Auchan a Jelentkező által az álláspályázattal összefüggésben megadott Személyes adatot kizárólag az 

álláspályázathoz kapcsolódóan, annak elbírálása céljából kezeli.  

 

Az adatkezelés célja, hogy az Ön foglalkoztatásának lehetőségét megvizsgáljuk, álláspályázatát elbíráljuk, pl. 

az álláspályázat benyújtásával, a kiválasztással, a felvételi eljárás lefolytatásával az Ön munkaköri 

alkalmasságának felmérésével az Ön foglalkoztatásáról döntést hozzunk, valamint, hogy e kapcsán Önnel 

kapcsolatot tartsunk. 

 

Amennyiben a Jelentkező külön hozzájárul ahhoz, hogy 2 éven belül további álláslehetőségekről is 

tájékoztassa őt a Társaság a jövőbeli foglalkoztatása érdekében, az adatkezelés célja továbbá az 

álláslehetőségekről történő tájékoztatás is, melynek célja végeredményben a meghirdetett állás betöltése. 

 

Adatait a megjelölt céloktól eltérő célra nem használjuk fel. 

 

Az Auchan fenntartja a jogot, hogy az álláspályázatok elbírálásának folyamatát úgy zárja le, hogy a munkakör 

betöltetlen marad. 
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6. AZ ADATKEZELÉSBEN HOZZÁFÉRÉSI JOGGAL RENDELKEZŐK KÖRE 

Az álláspályázatok elbírálásában részt vevő Auchan munkavállalók, így az áruházi és központi HR vezetők és 

HR managerek, Személyzeti vezetők, a kiválasztásért, az új projektekért, az utánpótlás programért, és a duális 

képzésért felelős munkavállalók – a rájuk vonatkozó munkajogi szabályokkal teljes összhangban – jogosultak 

a Jelentkező adatait megismerni a jelen Tájékoztatóban rögzített adatkezeléssel összefüggésben – a 

továbbiakban Toborzásban résztvevő munkatársa. 

Amennyiben Ön az allas@auchan.hu e-mail címtől eltérő egyéb e-mail címre, vagy postai úton küldi meg 

jelentkezését, személyes adatait az e-mail címzettje, illetve a postai levelek bontásáért felelős munkatársai 

(központi recepció munkatársai, áruházi igazgatói asszisztensek) addig kezelik, amíg levelét az illetékes 

Toborzásban résztvevő munkatárs számára nem továbbítják. Adatai a továbbítást megelőzően nem kerülnek 

rögzítésre. 

 

7. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK MEGŐRZÉSI IDEJE 

A Társaság a felvételre került és a felvételre nem került Jelentkezők személyes adatait eltérő időtartamig kezeli.  

 

A Személyes adatok kapcsán a hozzájáruláson alapuló adatkezelés alapvetően a pályáztatási eljárás 

időtartamára terjed ki. Az adatkezelési cél elérését követően, vagyis amennyiben Ön került kiválasztásra, 

adatait a Jelentkezéssel kapcsolatban első munkanapjától számítottan legkésőbb 90 napon belül töröljük (az 

adatkezelés célja és jogalapja ugyanis ezt követően már a munkaviszonnyal kapcsolatos). 

 

A kiválasztási folyamat során, a személyes interjú szakaszába nem jutó Jelentkezők személyes adatait az 

erről szóló értesítéskor töröljük. A pályázati eljárás lezárultával a felvételre nem került Jelentkezők 

személyes adatait az erről történő kiértesítést követően 7 napon belül töröljük.  

 

A fentiek alól kivétel, ha a Jelentkező a jelentkezése során kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő 

továbbra is megőrizze a személyes adatait, a jövőben megüresedő - hasonló - pozíciók betöltése érdekében. Ez 

esetben az Adatkezelő a Jelentkező személyes adatait 2 évig őrzi meg, azt követően azt visszaállíthatatlanul 

törli. 

 

Amennyiben nem járul hozzá adatai megtartásához, az Auchan törli a megadott adatokat. A törlési 

kötelezettség hatálya kiterjed a Jelentkezővel kapcsolatosan az Auchan munkatársai által a személyes 

interjúztatás során készített feljegyzésekre is.  

 

Az Auchan továbbá köteles törölni a jelen Tájékoztatóval érintett Személyes adatokat, amennyiben 

- saját mérlegelési jogkörben úgy dönt, hogy a meghirdetett pozíciót nem kívánja betölteni; vagy 

- ha Ön visszavonja pályázatát. E körben az Auchan rögzíti, hogy amennyiben egy Jelentkező a pályáztatási 

eljárás lezárulását megelőzően kéri személyes adatai törlését, úgy az Auchannak már nem áll módjában a 

továbbiakban kezelni személyes adatait, és így a Jelentkező a továbbiakban nem vehet részt a pályáztatási 

eljárásban, kivéve, ha újra megadja hozzájárulását a jelen Tájékoztató szerinti adatkezeléshez.  

 

 

8. ADATFELDOLGOZÓK, TOVÁBBI HARMADIK FÉL CÍMZETTEK, ADATTOVÁBBÍTÁS 

 

Az Auchan az általa végzett adatkezeléshez kapcsolódó technikai műveletekhez adatfeldolgozót igénybe vesz 

a karrier oldal üzemeltetése során. 
 

Adatfeldolgozó igénybevételének célja, adatai és tevékenysége 

 név: Compass Web & Media Kft.  

 cím: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 23.  

 e-mail cím: info@compassweb.hu  

mailto:allas@auchan.hu
mailto:info@compassweb.hu
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 telefonszám: +36703144446.  

 az adatfeldolgozó tevékenysége: weboldal üzemeltetés. 

 

Adatbiztonsági intézkedések 

A weboldal biztonságos szervereken üzemel, melyhez az auchan.hu illetékes munkavállalóin kívül és a 

szervert üzemeltető társaságon kívül más nem fér hozzá. A hozzáférések személyhez kötöttek, biztonságos 

jelszóval védettek, a hozzáférések rendszeresen felülvizsgálatra kerülnek. A munkakörnyezet tűzfalakkal 

védett. A személyes adatokkal kapcsolatos műveletek logolásra kerülnek. 

 

A Társaság által az EU-n, illetve EGT-n kívülre történő adattovábbítás nem történik. 

 

A Jelentkező adatait nem továbbítjuk, kivéve, amennyiben a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, 

szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

(NAIH), illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása,  

illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresi az Auchant. Az Auchan ilyen esetben a hatóságok 

részére – kizárólag akkor, ha a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak 

akkor és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

 

 

II. AZ ÁLLÁSRA JELENTKEZÉS FOLYAMATA ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS 

ADATKEZELÉS 

 

1. www.auchan.hu/allas Karrier  oldalon - a továbbiakban „Weblap” – történő jelentkezés (Karrier oldal 

jelentkezés) 

 

Ön a Weblapon szereplő karrier lehetőségekből választhat az adott képre való kattintással. Ezt követően 

kiválasztja az áruházat (áruházi állás esetén), illetve az Önt érdeklő munkakört. Amennyiben van állás, az 

ajánlatot megtekintheti, majd a „Jelentkezem” gombra kattintással elérkezik a „Jelentkezés” oldalra. 

 

A Jelentkezés oldalon adja meg személyes adatai közül a vezeték- és keresztnevét, e-mail címét és születési 

dátumot, címét és telefonszámát. E személyes adatait Ön önkéntesen adja meg. Amennyiben az adatokat 

megadja, azokat a Társaság a I. pontban meghatározottak szerint fogja kezelni. 

 

Önéletrajzát is itt kell feltöltenie. Tájékoztatjuk, hogy az Önéletrajzban a Jelentkezés során kötelezően 

megadandó előbbi személyes adatokon túl közölt személyes adatokat (jellemzően az önéletrajzban szereplő 

fénykép, amely képmás ugyanúgy az Ön személyes adatának minősül) vagy pontos születési dátuma, 

szakképzettsége, jelenlegi munkahelye, nyelvtudása, stb. az Auchan a Jelentkezés elküldését követően 

ugyancsak kezeli. 

 

Amennyiben Ön nem jelentkezik, csupán az állásajánlatokat tekinti meg, a Weblap megtekintése során a 

technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező 

időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző, az 

operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe.  Az Ön által a jelentkezési felületen megadott adatok a 

Weblap - a jelentkezés elküldése nélküli - elhagyásával nem rögzülnek.  

Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. 

Az Auchan, mint a weblap üzemeltetője ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, 

kizárólag a honlap látogatottsági statisztikák elkészítésére használja („Weblap megtekintése során keletkező 

személyes adatok”). 

A Weblap megtekintése során keletkező személyes adatokat a rendszer a böngésző bezárásakor automatikusan 

törli. 

 

Amennyiben a Jelentkezése elküldését választja, úgy a véglegesítés előtt el kell fogadnia a jelen Adatkezelési 

Tájékoztatót. 

http://www.auchan.hu/allas
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Amennyiben a Tájékoztatót elfogadta, jelentkezése továbbításra kerül a megfelelő áruházba/központi, vagy 

online áruházi, a 6. pontban megjelölt munkatársakhoz, akik az Auchan nevében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

a) pontja, a Jelentkező hozzájárulása alapján jogosultak személyes adatait kezelni a jelentkezés elbírálása 

céljából. 

Az Auchan Toborzásban résztvevő munkatársa nyitja meg a Jelentkezést és vezeti fel az Auchan 

informatikailag védett, jelszóval és megfelelő jogosultsággal elérhető hálózati adatbázisába. A jelentkezéshez 

kizárólag annak az áruháznak, vagy az Auchan Központjának, vagy az Auchan online áruházért felelős HR 

munkatársai férhetnek hozzá jelszóval, amelyikhez Ön jelentkezett. 

 

Adatai a jelentkezése pozitív elbírálása esetén, első munkanapjától számítottan legfeljebb 90 napig kerülnek 

tárolásra, elutasítás esetén az Auchan azokat az erről szóló tájékoztatás megadásától számítottan legfeljebb 7 

napig tárolja. Amennyiben Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő továbbra is megőrizze a 

személyes adatait, a jövőben megüresedő - hasonló - pozíciók betöltése érdekében, a Társaság ez esetben az 

Ön adatait 2 évig őrzi meg.  

 

Amennyiben Ön a hozzájárulását utólag visszavonja, vagy az adatai tárolását nem kéri, úgy az adatait a 

kérésétől számított 30 napon belül töröljük. 

 

2. allas@auchan.hu e-mail címre küldött jelentkezés („allas@auchan.hu-s jelentkezés”) 

 

Amennyiben Ön e-mail útján jelentkezik, a Jelentkezést az Auchan Toborzásban résztvevő munkatársa nyitja 

meg és attól függően, hogy Ön konkrét állásra, vagy általánosságban jelentkezett, válaszában ráirányítja Önt a 

Karrier oldalra, ahol megtekintheti az aktuális állásajánlatokat, vagy konkrét állás esetén ezen az oldalon tud 

jelentkezni. 

 

Adatai a jelentkezése pozitív elbírálása esetén, első munkanapjától számítottan legfeljebb 90 napig kerülnek 

tárolásra, elutasítás esetén az Auchan azokat az erről szóló tájékoztatás megadásától számítottan legfeljebb 7 

napig tárolja. Amennyiben Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő továbbra is megőrizze a 

személyes adatait, a jövőben megüresedő - hasonló - pozíciók betöltése érdekében, a Társaság ez esetben az 

Ön adatait 2 évig őrzi meg. 

 

Amennyiben Ön a hozzájárulását utólag visszavonja, vagy az adatai tárolását nem kéri, úgy az adatait a 

kérésétől számított 30 napon belül töröljük. 

 

3. Egyéb e-mailes jelentkezés (Munkavállalón keresztüli jelentkezés) 

 

Amennyiben Ön az Auchan Magyarország Kft. bármelyik munkatársának (általában ismeretségi körből) küld 

állásra jelentkezést és/vagy önéletrajzot, az adott munkatárs köteles Önnek válaszként egy, a személyes adatai 

kezeléséhez szükséges nyilatkozatot megküldeni. Amennyiben Ön válaszában hozzájárul adatai kezeléséhez, 

a munkatárs továbbítja az adott felvételi folyamatért felelős személynek az Ön jelentkezését, valamint a 

hozzájárulását adatai kezeléséhez, és egyúttal saját postafiókjából törli az Ön jelentkezését. Amennyiben Ön 7 

napon belül nem járul hozzá az adatkezeléshez, a jelentkezést tartalmazó e-mailt törli az a munkatárs, akinek 

Ön eredetileg megküldte azt. 

 

Az Auchan Toborzásban résztvevő munkatársa mindenek előtt ellenőrzi azt, hogy Ön az adatkezeléshez 

megfelelően járul-e hozzá, amennyiben rendben találja a hozzájárulást, megnyitja a részére átküldött, 

jelentkezést tartalmazó e-mailt és vezeti fel az Auchan informatikailag védett, jelszóval és megfelelő 

jogosultsággal elérhető hálózati adatbázisába. A jelentkezéshez kizárólag annak az áruháznak, vagy az Auchan 

Központjának, vagy az Auchan online áruházért felelős HR munkatársa férhet hozzá jelszóval, amelyikhez Ön 

jelentkezett. 

 

mailto:allas@auchan.hu
mailto:allas@auchan.hu-s%20jelentkezés
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Adatai a jelentkezése pozitív elbírálása esetén, első munkanapjától számítottan legfeljebb 90 napig kerülnek 

tárolásra, elutasítás esetén az Auchan azokat az erről szóló tájékoztatás megadásától számítottan legfeljebb 7 

napig tárolja. Amennyiben Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő továbbra is megőrizze a 

személyes adatait, a jövőben megüresedő - hasonló - pozíciók betöltése érdekében, a Társaság ez esetben az 

Ön adatait 2 évig őrzi meg. 

 

Amennyiben Ön a hozzájárulását utólag visszavonja, vagy az adatai tárolását nem kéri, úgy az adatait a 

kérésétől számított 30 napon belül töröljük. 

 

4. Postai úton megküldött jelentkezés (Postai jelentkezés) 

 

Amennyiben Ön postán keresztül levélben küldi be jelentkezését és önéletrajzát, akkor a levelét fogadó Auchan 

munkatárs mindenek előtt megküldi Önnek az adatai kezeléséhez szükséges hozzájáruló nyilatkozat egy 

példányát, szintén postai úton. Amennyiben van önéletrajzán megjelölt email címe, email címére megküldjük 

a Karrier oldal jelentkezést, ahol jelentkezhet online az Ön számára megfelelő pozícióra és teljekörű 

tájékoztatást kap személyes adatai kezelését illetően. 

 

Amennyiben csak postai címen érjük el, Ön válaszában hozzájárul adatai kezeléséhez, a munkatárs továbbítja 

az adott felvételi folyamatért felelős személynek az Ön jelentkezését, valamint a hozzájárulását adatai 

kezeléséhez, és egyúttal saját postafiókjából törli az Ön jelentkezését. Amennyiben Ön az adatkezelés 

kiküldésétől számított 7 munkanapon belül nem járul hozzá az adatkezeléshez (válaszlevélben vagy a Karrier 

oldalon keresztül), a jelentkezést tartalmazó levelet meg kell semmisítenie az adott áruháznak, illetve a 

Központnak. 

 

Az Auchan Toborzásban résztvevő munkatársa mindenek előtt ellenőri azt, hogy Ön az adatkezeléshez 

megfelelően járul-e hozzá, amennyiben rendben találja a hozzájárulást, megnyitja a részére átküldött, 

jelentkezést tartalmazó levelet és vezeti fel az Auchan informatikailag védett, jelszóval és megfelelő 

jogosultsággal elérhető hálózati adatbázisba. A jelentkezéshez kizárólag annak az áruháznak, vagy az Auchan 

Központjának, vagy az Auchan online áruházért felelős HR munkatársa férhet hozzá jelszóval, amelyikhez Ön 

jelentkezett. 

 

Adatai a jelentkezése pozitív elbírálása esetén, első munkanapjától számítottan legfeljebb 90 napig kerülnek 

tárolásra, elutasítás esetén az Auchan azokat az erről szóló tájékoztatás megadásától számítottan legfeljebb 7 

napig tárolja. Amennyiben Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő továbbra is megőrizze a 

személyes adatait, a jövőben megüresedő - hasonló - pozíciók betöltése érdekében, a Társaság ez esetben az 

Ön adatait 2 évig őrzi meg. 

 

Amennyiben Ön a hozzájárulását utólag visszavonja, vagy az adatai tárolását nem kéri, úgy az adatait a 

kérésétől számított 30 napon belül töröljük. 

 

Az Auchan a papíralapú jelentkezéseket zárt szekrényben őrzi, melyhez hozzáférése kizárólag az Auchan 

Toborzásban résztvevő munkatársainak van. 

 

 

5. Vevőszolgálaton, illetve külsős helyszíni megjelenésen (Toborzónap, állásbörze stb.) személyes 

jelentkezés egy jelentkezési lap kitöltésével (Személyes jelentkezés a Vevőszolgálaton vagy külsős 

helyszíni megjelenésen) 

 

Ön az áruházak vevőszolgálatoknál személyesen is jelentkezhet meghirdetett állásra, vagy Ön által megjelölt 

munkakörökre. 
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Amennyiben Ön a vevőszolgálatnál jelentkezik, kitölti az erre a célra kihelyezett jelentkezési lapot, ami 

tartalmazza adatkezelési tájékoztatónkat is.  

Ezt követően, amennyiben Ön egy adott állásra jelentkezik, és/vagy önéletrajzot is át kíván adni, úgy a 

pályázati anyagát összetűzheti önéletrajzával, majd azt bedobja a vevőszolgálaton elhelyezett, lakattal zárt 

dobozba. 

A jelentkezéseket tartalmazó zárt dobozt az áruház Toborzásban résztvevő munkavállalója naponta egyszer 

üríti és azt a Személyzeti osztályon kizárólag a Toborzásban résztvevő munkavállalók kezelik, vagyis 

kizárólag ezek a személyek férnek az Ön által megadott adataihoz. 

 

Az Auchan Magyarország Kft. évente több alkalommal megjelenik különböző külsős helyszíneken 

munkavállalói toborzás céljából. Ezen alkalmakkor Önnek lehetősége van személyesen jelentkezni a 

kollégáinknál jelentkezési lap kitöltésével. Ilyen alkalmak a toborzónapok, állásbörzék vagy egyéb nyilvános 

események. 

 

A jelentkezéseket elzárva, csak a Toborzásban résztvevő munkavállalók által hozzáférhetően tartjuk. 

 

Az Ön által megadott adatokat abból a célból kezeljük, hogy Önt állásajánlatokkal megkereshessük. Az 

adatkezelés jogalapja ez esetben is az Ön önkéntes hozzájárulása. 

 

Adatai a jelentkezése pozitív elbírálása esetén, első munkanapjától számítottan legfeljebb 90 napig kerülnek 

tárolásra, elutasítás esetén az Auchan azokat az erről szóló tájékoztatás megadásától számítottan legfeljebb 7 

napig tárolja. Amennyiben Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő továbbra is megőrizze a 

személyes adatait, a jövőben megüresedő - hasonló - pozíciók betöltése érdekében, a Társaság ez esetben az 

Ön adatait 2 évig őrzi meg. 

 

Amennyiben Ön a hozzájárulását utólag visszavonja, vagy az adatai tárolását nem kéri, úgy az adatait a 

kérésétől számított 30 napon belül töröljük. 

 

Az Auchan a papíralapú jelentkezéseket zárt szekrényben őrzi, melyhez hozzáférése kizárólag az Auchan 

Toborzásban résztvevő munkatársainak van. 

 

6. „Wanted”, azaz Auchan munkavállaló ajánlásával történő jelentkezés (Wanted programon keresztüli 

jelentkezés) 

 

Amennyiben Ön az Auchan Magyarország Kft. egy munkatársának ajánlásával jelentkezik állásra, úgy a 

munkatárs a jelentkezéshez az Auchan egység (áruház, vagy központ) személyzeti osztályán felvesz egy 

jelentkezési lapot és egy borítékot, melyet Önnek átad. Ön a kitöltött jelentkezési lapot az ahhoz kapcsolódó, 

adatai kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozattal és önéletrajzával együtt elhelyezi a borítékba, azt lezárja, 

aláírásával igazolja a lezárását és átadja az Auchan munkatársnak. 

 

Az Auchan munkavállaló adja be a lezárt borítékot az Auchan Központi Toborzási, illetve áruházak esetében 

a személyzeti osztályának. 

 

Az Auchan toborzásért felelős munkatársa mindenek előtt ellenőrzi azt, hogy Ön az adatkezeléshez 

megfelelően járult-e hozzá. Amennyiben az adatai kezeléséhez szükséges hozzájárulás hiányzik, vagy nem 

megfelelő, úgy az Auchan toborzásért felelős munkatársa a Jelentkezését nem kezelheti, azt borítékban vissza 

kell helyeznie és addig elzártan kezelni, ameddig az Ön hozzájárulása adatai kezeléséhez meg nem érkezik. 

 

Amennyiben az Auchan toborzásért felelős munkatársa rendben találja a hozzájárulást, felvezeti azt az Auchan 

informatikailag védett, jelszóval és megfelelő jogosultsággal elérhető hálózati adatbázisba. A jelentkezéshez 

kizárólag annak az áruháznak, vagy az Auchan Központjának, vagy az Auchan online áruházért felelős HR 

munkatársa férhet hozzá jelszóval, amelyikhez Ön jelentkezett. 
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Adatai a jelentkezése pozitív elbírálása esetén, első munkanapjától számítottan legfeljebb 90 napig kerülnek 

tárolásra, elutasítás esetén az Auchan azokat az erről szóló tájékoztatás megadásától számítottan legfeljebb 7 

napig tárolja. Amennyiben Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő továbbra is megőrizze a 

személyes adatait, a jövőben megüresedő - hasonló - pozíciók betöltése érdekében, a Társaság ez esetben az 

Ön adatait 2 évig őrzi meg. 

 

Amennyiben Ön a hozzájárulását utólag visszavonja, vagy az adatai tárolását nem kéri, úgy az adatait a 

kérésétől számított 30 napon belül töröljük. 

 

Az Auchan a papíralapú jelentkezéseket zárt szekrényben őrzi, melyhez hozzáférése kizárólag az Auchan 

Toborzásban résztvevő munkatársainak van. 

 

7. Az Auchan által működtetett Infocenteren keresztül jelentkezik, vagy telefonon, a +36 80 10 90 10-es 

telefonszámon, vagy e-mailen az infocenter@auchan.hu címen (Infocenteren keresztüli jelentkezés) 

 

Amennyiben Ön az infocenter@auchan.hu e-mail útján jelentkezik, a Jelentkezést az Infócenter munkatársa 

beazonosítást követően továbbítja az allas@auchan.hu címre, ahol az Auchan Toborzásban résztvevő 

munkatársa nyitja meg és attól függően, hogy Ön konkrét állásra, vagy általánosságban jelentkezett, válaszában 

ráirányítja Önt a Karrier oldalra, ahol megtekintheti az aktuális állásajánlatokat, vagy konkrét állás esetén ezen 

az oldalon tud jelentkezni. Amennyiben Ön az Infócenter +36 80 10 90 10-es telefonszámán jelzi jelentkezési 

szándékát, az Infócenter munkatársa felajánlja a fent felsorolt jelentkezési lehetőségeket. 

 

Adatai a jelentkezése pozitív elbírálása esetén, első munkanapjától számítottan legfeljebb 90 napig kerülnek 

tárolásra, elutasítás esetén az Auchan azokat az erről szóló tájékoztatás megadásától számítottan legfeljebb 7 

napig tárolja. Amennyiben Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő továbbra is megőrizze a 

személyes adatait, a jövőben megüresedő - hasonló - pozíciók betöltése érdekében, a Társaság ez esetben az 

Ön adatait 2 évig őrzi meg. 

 

Amennyiben Ön a hozzájárulását utólag visszavonja, vagy az adatai tárolását nem kéri, úgy az adatait a 

kérésétől számított 30 napon belül töröljük. 

 

Az Auchan valamennyi jelentkezési mód esetében kifejezetten kizárja a felelősséget a más személy által 

jelentkezési célból történő, a Jelentkezővel kapcsolatos adattovábbításért, illetve a Jelentkezőt az adatok nem 

teljes körűen, vagy pontatlanul történő megadásából eredő bármely kárért.  

 

 

 

III. AZ ÉRINTETT JOGAI 

 

1.1. Az érintett hozzáféréshez/tájékoztatáshoz való joga 

A Jelentkező jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 

adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és a 

következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

- Az adatkezelés célja;  

- A Jelentkező személyes adatainak kategóriái; 

- A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam 

meghatározásának szempontjai; 

- Azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték 

vagy közölni fogják. ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi 

szervezeteket. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő 

mailto:infocenter@auchan.hu
mailto:allas@auchan.hu
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továbbítására kerül sor, a Jelentkező jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan 

a GDPR által előírt megfelelő garanciákról is; 

 

- Amennyiben az adatokat nem a Jelentkezőtől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 

információ; 

- A Jelentkező azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok 

helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése 

ellen; 

- A valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

- Az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az 

esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés 

milyen jelentőséggel bír, és a Jelentkezőre nézve milyen várható következményekkel jár.  

Az Auchannak az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Jelentkező rendelkezésére kell 

bocsátania. A Jelentkező által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, 

észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Jelentkező elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az 

információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha  

Jelentkező ezt másként kéri.  

 

1.2. Helyesbítéshez való jog 

A Jelentkező kérésére az Adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül helyesbítenie kell a rá vonatkozó 

pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljának figyelembe vételével a Jelentkező kérheti a hiányos 

személyes adatok kiegészítését is. 

 

1.3. Korlátozáshoz való jog 

Az Adatkezelő a Jelentkező kérésére köteles korlátozni az adatkezelést az alábbi feltételek valamelyikének 

teljesülése esetén:  

- Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Jelentkező igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

- Az adatkezelés jogellenes, a Jelentkező ellenzi az adatok törlését, és törlés helyett az adatok 

felhasználásának korlátozását kéri;  

- A Jelentkező vitatja a személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás addig tart, ameddig 

az Adatkezelő ezt ellenőrizni tudja;  

- A Jelentkező tiltakozik az adatkezelés ellen. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 

amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Jelentkező 

jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az alábbi célokból, 

illetve jogalapok alapján lehet kezelni:  

- a Jelentkező hozzájárulásával,  

- az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből vagy  

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi 

személy jogainak védelme érdekében.  

Amennyiben az adatkezelés korlátozása feloldásra kerül az Auchan köteles erről azt a Jelentkezőt előzetesen 

tájékoztatni, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést. 

 

1.4. Tiltakozáshoz való jog 

Saját helyzetével kapcsolatos okból a Jelentkező bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken 

alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok nem kezelhetők 

tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan, az ő oldalán fellépő jogos érdek 

indokolja, amely elsőbbséget élvez a Jelentkező érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  

 

Közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés esetén a Jelentkező bármikor tiltakozhat a rá vonatkozó 

személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen 

üzletszerzéshez kapcsolódik. Amennyiben a Jelentkező tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés 

érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.  
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A fentiekben említett tiltakozási jogra legkésőbb a Jelentkezővel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten 

fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól 

elkülönítve kell megjeleníteni.  

 

A Jelentkezőt nem illeti meg a tiltakozáshoz való jog, amennyiben az adatkezelés 

- hozzájáruláson 

- jogi kötelezettség teljesítésén 

- szerződés teljesítésén 

- létfontosságú érdek védelmén 

alapul. 

 

1.5. Törléshez való jog 

A Jelentkező kérésére az Auchan indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat.   

Ezenkívül az Adatkezelő köteles a Jelentkezőre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli 

törlésére, amennyiben: 

- A személyes adatokat jogellenesen kezelték;  

- A Jelentkező hozzájárulását visszavonta, feltéve hogy nincs más jogalap; 

- A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon 

kezelték;  

- Uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség írja elő a törlést; 

- A Jelentkező tiltakozik az adatkezelés ellen, és az Adatkezelőnek nincs elsőbbséget élvező jogszerű oka 

az adatkezelésre. Ha a Jelentkező a közvetlen üzletszerzés céljából gyűjtött adatai kezelése ellen 

tiltakozik, az adatokat törölni kell; 

- A személyes adatok gyűjtésére közvetlenül a gyermekeknek kínált, információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatosan – a szülői felügyeletet gyakorló személy hozzájárulásának 

hiányában - került sor. 

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az 

elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével minden észszerűen elvárható lépést 

meg kell tennie – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő 

többi adatkezelőt arról, hogy a Jelentkező kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek 

vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

Tilos az adatokat törölni, amennyiben az adatkezelés:  

- a személyes adatok kezelését előíró, uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében 

szükséges;  

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges (pl. az adatokra bírósági 

eljárásban, bizonyítékként való felhasználás céljából van szükség). 

- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges; 

- közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból szükséges és a törlés 

lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést. 

 

1.6. Adathordozhatósághoz való jog 

A Jelentkező jogosult arra, hogy  

- a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben 

használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy  

- ezeket az adatokat a Jelentkező egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az 

az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:  

 

 az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és  

 az adatkezelés automatizált módon történik.  

 

- kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, amennyiben ez technikailag 

megvalósítható. 

 

1.7. Automatizált adatkezeléshez kapcsolódó jogok 
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A Jelentkező jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a 

profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős 

mértékben érintené. A Jelentkezőt ez a jog alanyi alapon megilleti, így annak gyakorlása nem függ attól, hogy 

ezt kérelmezi vagy sem. 

Automatizált adatkezelés így kizárólag abban az esetben alkalmazható, ha az 

- a Jelentkező kifejezett hozzájárulásán alapul;  

- a Jelentkező és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges vagy 

- az Adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jog lehetővé teszi. 

Az első két esetben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az Jelentkező jogainak, 

szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az Jelentkezőnek legalább azt a jogát, hogy  

- álláspontját kifejezze,  

- a döntéssel szemben kifogást nyújtson be, és  

- az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen. 

Az alkalmazhatóság fenti eseteiben a döntések nem alapulhatnak a személyes adatok különleges kategóriáin, 

kivéve a kifejezett hozzájárulást és a jelentős közérdeket, és csak abban az esetben, ha a Jelentkező jogainak, 

szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor. 

1.8. Jogorvoslathoz való jog 

Minden Jelentkező jogosult arra, hogy panaszt tegyen valamelyik – különösen szokásos tartózkodási helye, 

munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban lévő – felügyeleti hatóságnál a rá 

vonatkozó személyes adatok kezelése megsértése esetén. 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:  

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság   

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.  

Telefon: 06- 1-391-1400 Fax: 06-1-391-1410   

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu   
Weboldal: www.naih.hu 

Fentieken túl az Jelentkezőt megilleti a bírósághoz fordulás joga is. 

 

Az Auchan fenntartja a jelen Tájékoztató egyoldalú módosításának jogát. 

Hatályos: 2018. május 25. napjától 

____________________________________________________________________________________ 
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